
STANDEISKY ÉVA

AZ ÉN HATVANNYOLCAM

„Hát csak írjunk, sok haszna nincs, de legalább magunkat mulattatjuk vele.
Én egyébként mostanában olyan veszett kedvemben vagyok, hogy azt hiszem,
maoista leszek” – számol be hangulatáról a hetvenöt éves Déry Tibor vele
csaknem egyidős írótársának, Veres Péternek, 1969. december 19-én.1

1969 telén az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának a diák-
közéletbe optimistán belemerülő negyedéves hallgatója voltam. „Veszett ked-
vem” 1970 tavaszán lett. Nem tudom, hogy mi okozta Déry rossz közérze tét,
a magamét azonban megpróbálom feltárni és megérteni.

Az 1968–69-es tanévet a harmincöt részképzéses hallgatóból álló csoport
tagjaként a vlagyimiri pedagógiai főiskolán töltöttem, Moszkvától néhány
száz, Budapesttől több ezer kilométernyire.2 1968 augusztusában szálltunk
vonatra, akkor, amikor a „testvéri” tankok éppen megszállták a diktatúra –
korabeli, eufemisztikus szóhasználattal a „létező szocializmus” – demokrati-
zálhatóságában reménykedő Csehszlo vákiát. Az ottani és a honi – köztük a
bölcsészkari – történésekről kevés információnk volt. Az 1969–70-es tanévi
bölcsészkari diákmegmozdulás a megelőző tanévbeli történések folytatása
volt, ezekből mi, „vlagyimiriek”, kimaradtunk. 

A hatvanas évek közepére a társadalom kiegyezett az ötvenhatos forradal-
mat megtorló vezetőivel, az életszínvonal javult, a szellemi élet zártsága
oldódni látszott. Aki akarta, úgy érez-
hette, van lehetősége az értelmes cse-
lekvésre: a lassú változások humanizál-
ják a rendszert, s ebben a folyamatban
érdemes szerepet vállalni. Ennek a
hangulatnak a világhelyzet is kedve-
zett: a hidegháború enyhült, a jóléti
kapitalizmus diadalmenete megtor-
pant, a hruscsovi, poszthruscsovi Szov-
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1 A levél lelőhelye: Magyar Tudomá-

nyos Akadémia (MTA) Kézirattár. Ms

5493/73.

2 Vlagyimirt, a két lélegzetelállítóan szép

faragott kőtemplomáról híres hajdani fe-

jedelmi központot, az egykori kereske-

dővárost a kommunista érában lélekte-

len iparvárossá duzzasztották.
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jetunió a gazdasági és a szellemi nyitás jeleit mutatta. Magyarországon a hat-
vanas évek második felében az „új gazdasági mechanizmus” bevezetésével, a
keservesen téeszesített mezőgazdaság egyre eredményesebb működtetésével,
a nem rendszerellenes kultúra megtűrésével (olykor nagyvonalú támogatásá-
val) mintha az ötvenhat előtti kommunista reformpróbálkozások éledtek vol-
na fel és teljesedtek volna ki, ami – mint már annyiszor a diktatúrák történe-
tében – illúziókat keltett. Az uralmon lévők azt hitték, engedékenységük
hatalmukat erősíti, az alávetettek pedig azt, hogy konstruktív együttműködé-
sükkel jobbá, élhetőbbé teszik a rendszert.

Én annak ellenére, hogy falusi KISZ-titkár voltam, az apolitikus többség-
hez és a szkeptikus kisebbséghez tartozhattam. Tizenhét évesen írtam a nap-
lómba: „A hit helyett itt van a magunk igazsága. Felismerjük a rosszat, de mi
nem mászhatunk keresztül a temető falán, mint Marc [Romain Rolland re-
gényhőse]. Ő élhetett és halhatott a közösségért vívott harc nagyszerűsé-
géért; ott állt előtte a durva szappannal tisztára mosott távoli Szovjetunió.
Nekünk már oly nehéz hinni a kommunizmusban. Előttünk már nincs sem-
mi. USA és SZU ugyanaz, különböző álarcok alatt.” (1965. június 29-i be-
jegyzés.) 

Az 1968-as csehszlovákiai reformkísérlet elfojtása növelte a meglévő vi-
szonyokkal elégedetlenek számát, de azoknak a száma is gyarapodott, akik
úgy gondolták, hogy a Csehszlovákia lerohanásában való katonai részvéte-
lünk ellenére mi mások vagyunk, mint a Szovjetunió és a többi szocialista or-
szág: nyitottabbak, megfontoltabbak, ügyesebbek. Nálunk, eltérően a „meg-
gondolatlan” csehektől, békésen, hatalmi támogatottsággal lehet a rossz

kapitalizmus ellenében jó szocializ-
must teremteni. 

Az 1969 februárjában megjelent
dokumentumgyűjtemény bevezetője
némi kajánsággal részletezi a kapitaliz-
musellenes nyugati diákmegmozdu-
lásokat. „A diákok beleszólási jogot
követeltek az egyetemi hatóságok mű-
ködésébe, a tananyag összeállításába,
az előadók kinevezésébe és más kérdé-
sekbe”3 – írja Gombár József, s cáfolni
igyekszik Herbert Marcuse tézisét,4

amely szerint a hatvanas évekbeli
elégedetlenség nem rendszerfüggő: a
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3 Gombár József: A fejlett kapitalista or-

szágok diákmozgalmainak néhány kér-

déséről. In Diákmozgalmak Nyugaton.

Budapest, 1969, Kossuth, 19. A kiadvány

bevezetőjét jegyző KISZ-funkcionárius

a könyv megjelenése után pár hónappal

a bölcsészkari diákkezdeményezéseket

elítélő KISZ központi bizottsági határo-

zat szerzőtársa lesz.

4 A korban nagy népszerűségre szert tett

műve, Az egydimenziós ember 1964-ben

jelent meg (Magyarországon 1990-ben

adták ki). 
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nemzedéki lázadások a tömegeket manipuláló ipari társadalom szükségszerű
velejárói Nyugaton és Keleten egyaránt. Gombár elismeri ugyan, hogy 1967–
68-ban három szocialista országban – Jugoszláviában, Lengyel or szágban és
Csehszlovákiában – is voltak diákmegmozdulások, ezeknek azonban szerinte
csak helyi okai voltak: a lengyel diákokat a lengyel revizionisták bujtogatták,
Csehszlovákiában a „szocializmusellenes erők” vonták befolyásuk alá őket,
Jugoszláviában pedig a munkásszülők gyermekei tiltakoztak a felsőoktatási
tanulmányok magas költségei ellen. Nem tagadja ugyanakkor, hogy az ipa-
ri-technikai átalakulás a magyarországi felsőoktatásra is befolyással lehet, a
káros hatások azonban szerinte kivédhetők: „A szocialista társadalmi rend-
szer azonban éppen jellegénél fogva képes megtervezni saját jövőjét, képes
előre látni a társadalom igényeit, s ehhez alkalmazni oktatási rendszerét.”
Optimistán jelenti ki: „Számunkra a nyugat-európai diákmozgalmak bizta-
tást és bizonyítékot jelentenek: azt jelzik, hogy új rés nyílt a monopoltőke
frontján.”5

A diktatúra sajátosságaiból következően a hivatalos ideológiától eltérő né-
zetek nem jelenhettek meg nyíltan, s így ütköztetésük sem volt lehetséges.
Minden lényeges dolog a létező egyetlen pártban, az MSZMP-ben, ponto-
sabban annak vezetésében dőlt el. A változtatni akarók – nem mindenki per-
sze – alkalmazkodtak a körülményekhez. A leghatékonyabbnak az tűnt, ha a
közéletiségre vágyók maguk is az állampárt tagjai lesznek. Az állampárt ma-
gában foglalta a demokratikus kommunizmus, a nacionalizmus, a liberaliz-
mus, a szocializmus, a szélsőbalos maoizmus és az ortodox marxizmus híve-
it. Közülük nem egy több eszmeáramlattal is rokonszenvezhetett. Voltak
mérsékeltebbek (például a nacionalista kommunista reformerek) és radikáli-
sabbak (például a maoisták vagy a szektás kommunisták). 

A Kínában és Latin-Amerikában zajló történéseket csodáló, radikálisan
balos idealista kommunisták Kádárék nak egyre kevesebb gondot jelentettek.
Perbe fogták az eretnekek prominens
képviselőit, s a reformszellemű böl-
csészkari KISZ-vezetés is engedelme-
sen asszisztált ahhoz, hogy eltávolítsák
őket az egyetemről. Egy ilyen mél-
tánytalan procedúrában magam is
részt vettem: tagja voltam annak a hata-
lom által kreált fegyelmi bizottságnak,
amely a szélsőbalosnak tartott A. M.
ellen hozott határozatot. 
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5 Gombár József: A fejlett kapitalista or-

szágok diákmozgalmainak néhány kér-

déséről. In Diákmozgalmak Nyugaton.

Budapest, 1969, Kossuth, 44., 46. Az

erőltetettnek tűnő önmeggyőzési szán-

dék a nyelvhasználatban lelepleződik: a

köznyelvinek szánt szöveg hirtelen át-

csap az ötvenes évek stílusára emlékezte-

tő ideológiai-bürokratikus nyelvezetbe.
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1969 áprilisában palotaforradalom tört ki a bölcsészkaron. A maratoni
hosszúságú, demokratikus keretek között zajló KISZ-küldöttgyűlésen a hall-
gatók delegáltjai a pártvezetés jelöltje helyett Bakos Istvánt választották meg
kari KISZ-titkárnak. Bakos az előző évben az Eötvös Collegium diákbizott-
ságának titkára volt.6 A falusi környezetből önerejéből kiemelkedő végzős
magyar–népművelés szakos hallgató nagy népszerűségnek és tekintélynek ör-
vendett a kollégiumban, s a karon is sokan ismerték. A KISZ-bizottságba szá-
mosan bekerültek olyanok, akik a maradi kari vezetés ellenében Bakoshoz ha-
sonlóan a demokratikus szellemiségű átalakítások hívei voltak. Az addig
egymástól meglehetősen elszigetelten ténykedő Eötvös-kollégista és a buda-

pesti bölcsészhallgatók egymásra talál-
tak.

1966-ban, érettségim évében vettek
fel az egyetemre. Talán véletlenül, ta-
lán korábbi KISZ-es múltamnak kö-
szönhetően – közéleti tevékenységem
elismeréseként aranykoszorús KISZ-
jelvénnyel tüntettek ki – az Eötvös
Collegium lakója lettem. Már az első
napokban kiderült, hogy Bakos István,
a kollégium legtevékenyebb tagja, a
közösségépítés és a népdaléneklés
megszállottja „földim”. A Baranya me-
gyei Szentlőrinc mezőgazdasági tech-
nikumának (ma úgy mondanánk: kö-
zépfokú szakiskolájának) diákjaként
azon a pusztán (külterületen, egykori
Esterházy-birtokon) töltötte gyakor-
lati idejét, ahol laktunk, s ahol apám
mezőgazdasági tanári diplomával bri-
gádvezetőként dolgozott: ilyen minő-
ségében a technikumi diákokkal is fog-
lalkozott.7

Az Eötvös Collegium lett az ottho-
nom. Barátaim zömmel innen kerül-
tek ki. Összeismertettem őket Szőke
Györggyel – korábban tanárom, a sze-
gedi egyetem bölcsészkarának Buda -
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6 A kommunista hatalomátvétellel meg-

szűnő, szálláshellyé degradálódó elitkol-

légium ezekben az években kezdte fel-

eleveníteni a régi hagyományokat: a

magas szintű szakmai munkát – ezt szol-

gálta a különórákat biztosító szakkollé-

gium – ötvözte a közéletiséggel, s felújí-

totta a régi kollégiumi szokásokat. A

hatvanas évek második felében valamifé-

le „fényes szellős” – a negyvenötös for-

radalmi változásokat idéző – hangulat

költözött a régi falak közé. Az érdekes,

tartalmas és változatos kollégiumi élet-

nek híre ment az egyetemen. Vidékiek

és határon túliak mellett budapestiek is

(szak)kollégisták lettek. Spiró Györgyre,

Pók Attilára, Földes Lászlóra – a későb-

bi Hobóra –, Király Katalinra emlék-

szem.

7 Bakos István a falukutatás 1970. eleji

előkészítésekor Tarcsapusztán megláto-

gatott bennünket. Bába Iván, aki szintén

ott volt, 2009-ben így emlékezett: „talál-

koztunk Éva édesapjával is, azon a bizo-

nyos tanyán vendégeskedtünk, én azt so-

ha el nem felejtem. Nagyon szép élmény

volt.” http://leveltar.elte.hu/index.php.
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pestről lejáró tanszékvezető docense –, aki 1969 tavaszán Vlagyimirbe írt le-
velében így számolt be az otthon történtekről. „Ma nevezetes vendégem volt:
az ELTE BTK KISZ-titkára. Tudod, ki az? Bakos! Két évre választották,
függetlenített KISZ-titkár lesz. Jövőre – említette – rád is nagyon számít.
Továbbra is lelkes, narodnyik és naiv. Mesélt a választásról és az azt meg-
előző csatározásokról […]. Tegnap volt a ballagás az Eötvösben – erről is be-
számolt Bakos. Azt mondta, majd ha megjössz, újra találkozunk. Én eléggé
szkeptikusan üldögéltem, bár tagadhatatlanul rokonszenves ez a konstruktív
igyekezet, jobban csinálni valamit, amit – szerintem – sokkal mélyebb okok
miatt nehéz – vagy majdnem lehetetlen – jól csinálni. Túlságosan rázós el-
képzelései Bakosnak sincsenek.” (1969. május 11-i levél.)

Kollégistatársam így emlékezik erre az időszakra: „Amikor [1968-ban]
Pestre kerültem, meglepetéssel észleltem, hogy kortársaim között elég sokan
vannak olyanok, akik a politikai cselekvés lehetőségét nem tartják teljes ab-
szurdumnak, s emiatt tüzetesen követték a párizsi és prágai mozgásoknak
mind ideológiáját, mind eseményeit is. Az Eötvös Collegiumban is volt egy
nem túl nagy, de erőteljes és okos csa-
pat Könczöl Csaba és Bakos István kö-
rül, akik nagyon komoly politikai figu-
ráknak tűntek föl akkor a szememben.
Elsősként még idegenkedő csodálattal
tekintettem rájuk, de később magam is
beláttam (persze akkor már a bölcsész-
kari mozgolódások tapasztalatai alap-
ján), hogy ez is egy reális alternatívája
az egyetemista létnek.”8

Az értelmesnek ítélt közéleti cse-
lekvésben egymásra találó Eötvös-kol-
légisták és nem kollégista társaik – el-
sősorban a nyugati diáklázadásokról
informáltabb nyelvszakos és filozófia
szakos hallgatók – lelkesen láttak hoz-
zá a kar demokratizálásához. A közös
mozgalmi felettesükké választott Ba-
kos István és KISZ-vezetőségi társai –
a stencilezett periodikát, a népszerű
Kari Híradót szerkesztő Könczöl Csa -
ba,9 a tudományos ügyeket intéző
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8 „Engem nagyon kevéssé érdekel, ki és

hol szúrta le Petőfit Segesvárnál, és hogy

hol van eltemetve.” Interjú Margócsy

Istvánnal. Sic Itur ad Astra, 2009. XX.

évf. 59. sz. 8. Margócsy István, az ELTE

tanszékvezető docense, irodalomtörté-

nész, kritikus, a 2000 című folyóirat

egyik szerkesztője. Nyíregyházáról ke-

rült az ELTE magyar–orosz szakára.

Édesapja is Eötvös-kollégista volt.

9 Az esszéíró, kritikus, műfordító Könczöl

Csaba (1947—2004) 1970-ben szerzett

diplomát. 1970–71-ben a Magvető Kiadó

szerkesztője volt, majd szabadfoglalkozá-

sú lett. A rendszerváltás két évében a

Hiány című folyóiratot szerkesztette. A

rendszerváltás után a Népszabadság mun-

katársa volt. Lásd róla Kardos András írá-

sát (A tulajdonságokkal teli ember.

beszelo.c3.hu/04/04/19kardos.htm) és Rad -

nóti Sándor nekrológját. Ez utóbbiból
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Trencsényi László és mások – komo-
lyan gondolták a diákság demokratikus
részvételét a kari döntéshozó fórumo-
kon, beleértve a tanárokból és alkal-
mazottakból álló kari tanácsot is. Élni
kívántak a nagylelkűen felkínált, de az
ötletadók által feltehetően alaposan
végig nem gondolt pártállami lehető-
séggel: a diákképviseleti rendszer ki-
terjesztésével. Elképzeléseiket a KISZ
Központi Bizottsága által kezdemé-
nyezett új típusú közösségi forma, a
kar összdiákságát képviselő választott
fórum – a kar „törvényhozó szerve” –,
a Kari Gyűlés szentesítette volna, amely-
re hosszú előkészületek után 1969. ok-
tóber 11-én került sor.10

Ezek az előkészületek megmozgat-
ták az egész bölcsészkart. Az alapszer-
vi küldöttválasztó gyűléseken számos
ötlet hangzott el, s a faliújságokon,
röplapokon – kínai mintára tacepaó -
kon – és a Kari Híradóban olvashatók
is voltak az elképzelések, amelyek
zömmel a begyöpösödött struktúra át-
alakítását szolgálták. A diákok beleszó-
lási lehetőséget kértek a tanár- és tan-
tárgyválasztásba, emelni kívánták az
előadások és szemináriumok színvo-
nalát. Sokakban az is munkált, hogy
végre itt a lehetőség megszabadulni a
helyi és a felsőbb párt- és oktatási
szervek képviselőinek gyámkodásától. 

A demokrácia működtetésében gyakorlatlan Bakosék és a korlátozott de-
mokratizálással kacérkodó helyi feletteseik egyaránt elégedetlenek voltak a
gyűléssel: a tanácskozás elhúzódott, csak a kari szervezeti és működési sza-
bályzatról esett szó, a tanulmányi és vizsgaszabályzat megbeszélésére, az ösz-
töndíjügyekre, valamint az interpellációkra már nem jutott idő.11 Bekövetke-
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idézek: „De most arra a harmincöt év

előtti pillanatra emlékszem vissza, amikor

még nem ismertem – hogy majd néhány

perc múlva megismerjem –, csak egy fe-

kete bőrzakót láttam magam előtt a

Szabadsajtó úton a Belvárosi kávéháznál,

s közös barátunk, Bakos István rámutatott

a fiúra, aki abban a bőrzakóban baktatott,

mondván, hogy nagyon jó fej. Amikor

még minden lehetséges volt, csak az nem,

hogy egykor sírbeszédet mondjak felet-

te.” beszelo.c3.hu/04/04/18 radnoti.htm.

10 Dénes Iván Zoltán: Diákmozgalom Bu -

da pesten, 1969. In uő: Szabadság – közös-

ség. Programok és értelmezések. Budapest,

2008, Argumentum–Bibó István Szelle-

mi Műhely, 239–259. /Eszmetörténeti

Könyvtár 9./ A tanulmány először a

2000 című folyóiratban látott napvilá-

got. A könyvről, s benne hangsúlyosan a

fenti tanulmányról Rainer M. János írt

recenziót (Az eszmetörténész a történe-

lembe lép. Mozgó Világ, 2009. novem-

ber, 110–112.); Trencsényi László: Kis

generáció. Valamennyi írás olvasható az

ELTE Levéltárának honlapján:

http://leveltar.elte.hu/index.php. 

11 Az iratok szerint én is a Kari Gyűlés kül-

döttei között voltam, de nem emlékszem

rá, hogy jelen lettem volna az Egyetemi

Színpadon tartott tanácskozáson. A jegy-

zőkönyv – lelőhelye: Politikatörténeti és
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zett az, amitől a kari párt- és állami vezetés tartott: a diákok – a csaknem két-
száz főnyi küldöttet képviselő több mint kéttucatnyi felszólaló12 – nem elé-
gedtek meg a felajánlott kedvezményekkel, jogaik konkretizálását, kiterjesz-
tését kívánták, megrémítve a pozícióikat féltő ideológiai-hivatali irányítókat,
akik ragaszkodtak az eredeti megállapodáshoz, hogy a reggel nyolckor kez-
dődő tanácskozás csak délután kettőig tarthat, s későbbi időpontban sem
folytatható. A félbeszakítás miatt frusztrált résztvevők kisebb csoportokra
oszolva tárgyalták a skandalumot. Az eseménynek híre ment, ami tovább nö-
velte az egyetemi párt- és állami vezetők aggodalmát. Felelősöket kerestek: a
kari KISZ-vezetést hibáztatták azért, hogy a gyűlés nem az ő elképzeléseik
szerint alakult. Felszámolták a korábbi „lazaságokat”: cenzúrázták a Kari Hír-
adót, minden tanácskozásra bejelentési kötelezettséget írtak elő.13 Volt, aki a
történtek miatt elkedvetlenedett (Könczöl Csaba felhagyott a kari periodika
szerkesztésével), volt, aki megpróbált alkalmazkodni a korábbiaknál jóval
kedvezőtlenebb körülményekhez. Kö zéjük tartozott Bakos István is, aki mó-
dosítva korábbi elképzelésein, a továb-
biakban a kisebb közéleti-szakmai cso-
portok alapítását, fejlesztését tartotta
fő feladatának. Szívéhez legközelebb a
Tanya- és Kisfalukutató Csoport állt,
amely a harmincas évekbeli falukutató
mozgalom mintájára szerveződött. En-
 nek lettem én is lelkes tagja. A Kelet-Eu-
rópai Munkacsoport is vonzott. Ba kos
biztatására beléptem az MSZMP-be: ő
lett a párttagajánlóm. 

Negyven év távlatából visszatekint-
ve elmondhatom, hogy a napi politi-
kai-közéleti kérdésekben tájékozatlan
voltam, nézeteim kiforratlanok és bi-
zonytalanok voltak. Életkoromból kö-
vetkezően, s talán a választott tanári
pálya iránti vonzalomból is, értelmes
cselekedetekre vágytam. A tanulásra
ugyanakkor kevés időt fordítottam (a
jeles eredményt, ami a szakkollégista-
sághoz kellett, így sem volt nehéz elér-
nem). 
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Szakszervezeti Levéltár (PIL) BBA 35. f.

204. ő. e. 1–85. – elolvasása sem frissí-

tette fel az emlékezetemet.

12 Bakos István nyitotta meg az ülést, a le-

vezető elnök Bordi Károly volt, a beve-

zető referátumot Agárdi Péter tartotta.

Az érdekesebb felszólalások az elhangzás

sorrendjében: Tausz Katalin, Pók Attila,

Mérei Éva, Déva Mária, Berényi János,

Baló György, Varga László, Simon Ist -

ván, Fülöp Zsófia, Havas Ferenc, Kós

Anna, Weltner Mariann, Szabó Dá -

niel, Takács József, Bojti Ferenc, Bíró

György, Forgács Éva, Valló György,

Balassa Péter, Könczöl Csaba, Melczer

Tibor, Follinus Gábor, Benkő Judit.

13 MSZMP Bölcsészettudományi Kara

Csúcsvezetősége, valamint a Kari KISZ

VB közös határozata, 1969. október 13.

Fakszimiléjét lásd: http://leveltar.elte.hu/

index.php. az ELTE BTK; A Kari Gyű-

lés következményei útvonalon.
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1970 februárjában, márciusában megváltozott az addigi életem.
Folyt a korteshadjárat az Eötvös Collegiumban: ki legyen a következő év-

ben a közösség diákvezetője. Felmerült az én nevem is, amire igen büszke
voltam. Két-három héttel a választás előtt véletlenül megtudtam – barátnőm
elkotyogta, amit a leköszönő diákbizottsági titkártól titoktartás terhe mellett
hallott –, hogy azon a megbeszélésen, ahol az igazgató, a kollégiumi diákbi-
zottság vezetése és a kollégiumi pártcsoport képviselője a lehetséges jelölte-
ket vette számba, rólam elhangzott, hogy jelölésem politikai okokból nem
kívánatos, mert elsőéves koromban cionista társaságba keveredtem. A többi-
ekkel együtt akkor más kollégiumba szerettek volna áttenni, de mivel jelent-
keztem a szakkollégiumba, s megfeleltem a kívánalmak, eltekintettek áthe-
lyezésemről. 

Azt sem tudtam, mi az a cionizmus. Tudod, ki az a Theodor Herzl? – kér-
dezte tőlem, akinek elmeséltem a számomra abszurd információt. Ráztam a
fejem. Akkor nem is vagy cionista. A híresztelés alapja maga az évszám –
1967. Akkor volt az arab–izraeli háború. A belügyesek parancsba kapták: je-
lentsék, hogyan reagál a lakosság a zsidó állam sikereire. Az én belügyesem14

kitalált egy történetet az események kollégiumi fogadtatásáról, de az sem ki-
zárt, hogy az évfolyamtársaim között voltak olyanok, akik megbeszélték az
Izraelben történteket, s rokonszenveztek a zsidó állammal, ami a sokfélesé-
get toleráló demokráciában természetes, diktatúrában azonban nem az. Én
biztos nem tartoztam a közel-keleti történéseket kommentálók közé. A bel-
ügyes nevelőtanár mégis jelentett rólam: állítólag megfenyegettem nem zsi-
dó barátnőmet: megbánja, ha nem jön „közénk”. A szánalmas besúgó nyilván
zsidónak nézett, vagy egyszerűen kon fabulált, hogy megbízóinak eredményt
produkáljon. A kollégium vezetői nem vizsgálták jelentésének igazságtartal-
mát – priuszos lettem.15

A váratlanul felmerült két évvel korábbi hamis információk tisztázása
ügyében először Bakos Istvánhoz fordultam. Bagatellizálni próbálta a tör-
ténteket: valóban elhangzott a kollé giumi vezetői megbeszélésen, amit ne-
hezményezek, de ne törődjek vele. Elképedtem. Kértem, hogy ugyanazon

társaság előtt cáfolják a híresztelést,
ahol elhangzott. Ha nincs más út, a
kari pártbizottságig is elmegyek. Ne
tegyem, óvott Bakos, azok ott ellen-
ségeink, alig várják, hogy belénk köt-
hessenek. Dilemma elé kerültem: ha
nem teszek semmit, megerősítem a je-
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14 Kerestem V. I. jelentéseit a Történelmi

Hivatalban, de a referensek semmit sem

találtak. 

15 Életemnek erre a mozzanatára 2007-ben

megjelent Antiszemitizmusok című köny-

vem bevezetőjében is utaltam.
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löltségemet kizáró nevetséges és hamis indokot, ha lépek, azoknak okozok
kellemetlenséget, akikhez tartozom. Nem tudtam nem lépni. Először a kol-
légium igazgatóját kerestem fel. „»Szegény« diri – olvasom 1970. február 17-i,
közvetlenül a beszélgetés után született zaklatott levelemben – hetet-havat
összehordott. Hogy cionista összeesküvésről szó sincs, csak rossz társaságba
keveredtem (meggondolatlan, heves vérű fiatalok) […] az asztalához megy,
egy papírból olvas […] Én: Mi közöm ehhez? Kérem a kivizsgálást, a vissza-
vonást stb. TG: nem szeretné, ha az lenne, mint jó pár éve, amikor a [kollé-
giumi diákbizottsági] titkár megválasztásának éjjelén kellett megtudnia, hogy
az illető vallásos. Vissza is lépett [léptette, léptették] másnap. Mondom, az én
esetem más. Igazam tudatában nem hagyom, hogy megrágalmazzanak, s zá-
ros határidőn belül kérem az ügy kivizsgálását. – Nem kell ebből vizsgálatot
csinálni, kezd izzadni a diri. […] higgyem el, neki milyen nehéz. Ő nem csak
engem néz, hanem a kollégiumot is. Szubjektíven neki a legjobb véleménye
van rólam, de mindig tévedhet az ember. Bakosról is nehezen tudta levakar-
ni a nacionalizmus vádját, bár szerinte kis alapja lehetett, végül úgy oldotta
meg a kérdést, hogy ő lett Bakos párttag ajánlója. […] Utána felszaladtam [a
kollégiumban lakó] Bakoshoz. Szerinte az egész mögött K. B. [az egyetem
párttitkára] van. […] Dühös volt azért is, mert azt hallotta vissza a pártérte-
kezletről, hogy a falukutatás elfajult narodnyikizmus, s károsan befolyásolja
az egyetemi ifjúság arculatát.”

Végül, miután a kari párttitkárt is megkerestem, a híresztelést kívánsá-
gomnak megfelelően visszavonták. 

A kollégium új diákvezetője évfolyamtársam, a történelem–német szakos
Ress Imre lett. A diákbizottsági választásról a Kari Híradóban két cikk is meg-
jelent.16

„Már egy héttel a választás előtt elkezdődött. Először – írja ELSŐSÉK – csak
kapkodtuk a fejünket, és nem értettük. A gimiben hozzászoktunk, hogy a »je-
lölteket egyhangúan elfogadtuk«. De hogy itt mi volt! A felsősök egymásnak
adták a kilincset, és két nappal a nagy esemény előtt már világosan láttuk
fe ladatunkat; csak 10–15 titkárjelölt közül kellett egyet választanunk. 1970.
március 5. […] a jelölőbizottság megtette javaslatát. Aztán mindenki a saját-
ját. Következtek a hozzászólások. Ress Imre mellett, ellen, alatt, fö lött, Daj-
ka Balázs mellett, ellen stb. Standeisky
Éva jelölésével kapcsolatban érdemes
megemlíteni Könczöl Csaba töredel-
mes vallomását, amelyből megtudhat-
tuk, hogy neki ugyan kevés személyes
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16 1969/70 tanév, 7. sz. 4–5. A Kari Híradó

valamennyi (12) száma olvasható az

ELTE Levéltárának honlapján 

(http://leveltar.elte.hu/index.php).
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kontaktusa volt Évával, mégis őt javasolja. […] A szavazatszámláló bizottság
a bölcsészektől szokatlan tehetségről adott számot. Röpke két óra múlva
megtudtuk az eredményt is.” 

A FELSŐSÖK szignójú írásban ez áll: „…Három diák neve került szóba,
mint titkárjelölteké: Ress Imréé, Standeisky Éváé és Dajka Balázsé. A Kollé-
gium történetében eddig még nem fordult elő, hogy lány szerepelt az egyik
jelöltként. Sok felszólalásban hallottunk nyomós érveket nagy részben a két
előbbi jelölt mellett. Végül a Kollégium döntő többsége Ress Imrére szava-
zott. Hogy valóban nem mindenkinek egyezett meg a véleménye a titkár sze-
mélyét illetően, az is mutatja, hogy Standeisky Éva 25 szavazatot kapott [em-
lékezetem szerint 80-90-en szavazhattak összesen], bár titkárként nem került
fel a jelölőlistára. 

Vélemények sokfélesége azonban nem jelenti az egység hiányát, semmi-
képpen sem elvi ellentéteket takar…”

Több mint négy évtized távlatából érthetetlen a választás körüli történések
nyomán hosszú évekre bennem maradt fájdalom és indulat. Hiúságom sérült
azáltal, hogy nem lettem a helyi közösség választott vezetője. Valószínűleg a cio-
nista-affér nélkül sem kaptam volna meg a szavazatok többségét. 

Tisztázatlan volt a viszonyom a „zsidókérdéshez”. A diktatúra szőnyeg alá
söpört minden kényes problémát, különösen azokat, amelyek magát a hatal-
mat érinthették, így az antiszemitizmus mellett a nacionalizmust is. A cio-
nizmus elítélése viszont megengedett volt. A demokratikus magatartás az lett
volna, ha kiállok a cionizmussal megvádoltak mellett, s nem azon fáradozom,
hogy elhatároljam magamat tőlük. 

Könczöl Csaba elmondta, hogy miután elvittem a kollégiumba Szőke
Györgyöt, Bakos megjegyezte: bár Szőke zsidó, egyetemi kapcsolatai révén
sokat segíthet a kollégiumi elképzelések megvalósításában. Ez az értesülés
nem segített sérelmeim feldolgozásában. Bizalmatlanná váltam. Lépten-nyo-
mon antiszemitizmust, kirekesztő nacionalizmust gyanítottam. Pedig ebben
a két évben megindult valami, ami az egyetemisták különféle mentalitású és
felfogású csoportjai közötti együttmunkálkodással, eszmecserékkel oldhatta
volna a vélt és valós feszültséget. A budapesti – köztük zsidó származású –
társaim is identitásproblémával küszködtek, hasonlóan hozzánk, vidékről jöt-
tekhez. Keresték a közeledést a „népi eredetű” kollégistákhoz, mint ahogy
mi is vonzódtunk a „pestiekhez”: műveltebbnek, tájékozottabbnak, korsze-
rűbbnek tartottuk őket magunknál. Az 1970. nyári falukutató táborunkba,
amely némi fizikai munka és kérdőívezés mellett főként beszélgetésekből,
kapcsolatkeresésből és szórakozásból állt,17 számos budapesti is jelentkezett,
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akik kíváncsiságból, a vidéki élet megismerése érdekében is csatlakoztak a
csoporthoz.18 A későbbiekben közülük többen nyíltan vállalták zsidó identi-
tásukat.19

„Veszett kedvemben” – így emlékszem – a magánéletbe menekültem, s
igyekeztem magam kivonni az egyetemi és a kollégiumi közéletből. Az ada-
tok viszont az ellenkezőjét bizonyítják: 1970 tavaszán bekerültem – kooptál-
tak – a KISZ kari végrehajtó bizottságába, s az egyetemi tanácsba is jelöltek.20

Feltehetően meg is választottak. Akkorra már érdeklődés hiányában, a lehe-
tőségek beszűkülésével vége szakadt az új jelölteket is felsorakoztató, viharos,
hosszan tartó választói gyűléseknek. A kari hallgatói tudományos periodika,
az Acta Iuvenum szerkesztője lettem. Itt jelent meg kora nyáron életem első
publikációja: beszámoló az 1970. januári somogyi falujáró utunkról.21

Nincs semmilyen érdemleges emlékem ezekről a hónapokról. A követ-
kező tanévben pedig, immár ötödévesként visszatértem tudásszerző kedv te-
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semmire. Hogy laktunk, mit csináltunk

stb. Abszolút semmire.” A SZÍN Közössé-

gi Művelődés 2008. júniusi számában, a

99–121. oldalon megjelent magnóleírást

lásd az ELTE Egyetemi Levéltárának

honlapján

(http://leveltar.elte.hu/index.php).

19 Lásd erről a falukutatók Budai Vigadó-

beli 2008. április 23-i találkozóján el-

hangzott beszámolókat, vallomásokat

(http://leveltar.elte.hu/index.php.).

20 A jelölteket felsoroló és röviden jellemző

Kari Híradó (1970/71. tanév, 2. sz. 6.) sze-

rint: „Standeisky Éva V. éves történelem–

orosz szakos, a kollégiumi diákbizottság

tagja, április óta a KISZ Bizottság és a

KISZ VB tagja, TDK felelős, párttag.” 

21 Az ELTE BTK KISZ Bizottság Tanya

és Kisfalukutató Munkacsoportjának be-

számolója. Kastélyosdombó, Rinyaújnép

és Drávaszentes falvakban (Barcsi járás)

végzett felmérés. Acta Iuvenum, 1970.

187–205.
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17 1970 nyarán Berzencén kelt levelemben

írom: „A társaság állandóan cserélődik

[…]. A fiúk közül marad Kiss Sándor,

akinek a felesége [Fogarasi Ágnes] is itt

van, kb. öt éve végzett, a Hadtörténeti

Intézetben dolgozik, szeret vitatkozni.

Túl szubjektív, azonnal véleményt mond

a falusiaknak, ami a mi esetünkben nem a

legszerencsésebb […]. Holnap kime-

gyünk Lankócra, ahol 16 család lakik

[…]. Hatan megyünk, hogy teljesen fel

tudjuk mérni a települést. Azért is bo-

nyolult, mert 500 méteres határsáv-iga-

zolásra van szükség – olyan közel van a

határ, hogy szinte belátni egy Ju gosz lávia

területén lévő falu udvaraiba.”

18 Végh László mondta 2008-ban az egyko-

ri falukutatók találkozóján: „Ahogy Pécsi

Kati mondta az előbb, az a boldogság,

hogy úgy emlékszünk vissza, mintha az

életünknek egy nagyon szép szakasza lett

volna ez. Kérdem Hódi [Sándor]tól, mi-

re emlékszel? Hát, azt mondja, majdnem
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léseimhez, elvégeztem például a művészettörténet szak előkészítő évfolya-
mát. 

Izgalmas, eseménydús, reményteljes időkben voltam egyetemista. Azok-
ban az években, amikor a nemzetközi és a hazai körülmények alakulása
folytán a diákok is beleszólhattak valamelyest a dolgok alakulásába, leg-
alábbis mi azt hittük, hogy beleszólhatunk. A megelőző és utánunk jövő ge-
nerációknak a Kádár-korban ez nem adatott meg. 

A nemzedék „emlékezethely”, s a történész is az.22 E kettős emlékezet-
hely-minőségemben tettem itt tanúbizonyságot a hatvanas–hetvenes évek
fordulójáról. 
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22 Pierre Nora: Emlékezet és történelem kö-

zött. Válogatott tanulmányok. Budapest,

2009, Napvilág, 27.
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